
Tematy projektów:

LP Temat projektu Skład grupy Data W/K
1  Rola samorządu w utrzymaniu 

bezpieczeństwa lokalnej społeczności na 
przykładzie gminy/miasta X (z punktu 
widzenia urzędu oraz mieszkańców)

  W

2  Rola organizacji pozarządowych w 
bezpieczeństwie społeczności lokalnych 
(na przykładzie gminy/miasta X)

  W

3  Wykluczenie społeczne a 
bezpieczeństwo społeczności lokalnej 
(na przykładzie wybranej społeczności 
lokalnej)

  W

4  Bezrobocie a bezpieczeństwo 
społeczności lokalnej (na przykładzie 
wybranej społeczności lokalnej)

  W

5  Metody partycypacyjne w tworzeniu 
planów i programów prewencji/rozwoju 
społeczności lokalnej (charakterystyka i 
wykorzystanie wybranej metody – 
możliwość realizacji większej liczby 
projektów)

  W

6  Migracje a bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych (na przykładzie wybranej 
społeczności)

  W

7  Marginalizacja społeczności lokalnych 
(przykłady i badania)

  W

8 Problemy społeczności nadzorowanych

9 Cyberbezpieczeństwo społeczności 
lokalnych

W

10 Oszustwa a bezpieczeństwo lokalnych 
społeczności

W

11 Rola liderów/animatorów w 
społecznościach lokalnych

W

12 500+ a bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych

W

13 Zagraniczne przykłady inicjatyw W
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zwiększających bezpieczeństwo 
lokalnych społeczności (tylko zagraniczne
źródła, możliwość realizacji większej 
liczby projektów)

14 Rola kościoła/parafii w 
poprawie/utrzymaniu bezpieczeństwa 
lokalnych społeczności

15 e-uzależnienia (badania np. w szkole czy 
na uczelni)

W

16 e-cywilizacja jako przyczyna 
erozji/rozpadu społeczności lokalnych

W

17 Imprezy sportowe a bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych (np. badanie 
mieszkańców otoczenia obiektów 
sportowych)

18 Parki i skwery a bezpieczna przestrzeń

19 Monitoring wizyjny i jego wpływ na 
bezpieczeństwo

20 Gettyzacja - przykłady (np.: Dębowa 
górka Toruń, ul. Olsztyńska - Toruń - 
budownictwo socjalne)

21 Teoria rozbitych szyb w praktyce - 
osiedla zdegradowane 

22 Oświetlenie ulic, chodników, parków, 
skwerów a bezpieczeństw - teoria i 
praktyka

23 Przykłady przestrzeni bronionej 
-defensible space – przeszkody 

24 Analiza bezpiecznej przestrzeni 
(przystanki, drogi i parkingi osiedlowe, 
przejścia podziemne, parki)

25 Subiektywne i obiektywne przesłanki 
bezpieczeństwa (co zdaniem 
mieszkańców wpływa na komfort życia w
społeczności lokalnej)
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26 Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa 
(wspólnoty mieszkaniowe, organizacje 
pozarządowe)

27 Bezpieczeństwo na wsi

28 Prewencja przestępczości przez 
projektowanie środowiska

29 Zagrożenia w przestrzeni miejskiej 
analiza behawioralna

30 Rola straży miejskiej w kształtowaniu 
bezpieczeństwa lokalnego - zderzenie 
teorii i praktyki 

31 Rola dzielnicowego w kształtowaniu 
bezpieczeństwa lokalnego - zderzenie 
teorii i praktyki

32 Placówki oświatowe, kulturalne i 
wychowawcze a bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży

33 Bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej
(potencjalne zagrożenia i rozwiązania)

34 Mapowanie ryzyka w przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej (przestępczość, 
wypadki, wykroczenia)

35 Korporacje transnarodowe a 
bezpieczeństwo społeczności lokalnych 
(analiza przypadku)

W

36

37

38

39
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40

41

42

43
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